
ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

1 63201010001 นายธนภัทร  สุทธศิลป

2 63201010003 นายจิรภัทร สมิทธิชีวิน

3 63201010005 น.ส.ณัฐภรณ  ศรนรินทร

4 63201010007 นายธิรพันธ  นามคํา

5 63201010009 นายภาคิน  มาลา

6 63201010011 นายฐิติกร  สุขสวัสดิ์

7 63201010013 นายธณภัทร  คูหาวัลย

8 63201010015 นายสุทธิพจน  กิตติธนบดินทร

9 63201010017 นายศราวุฒิ  พูลสวัสดิ์

10 63201010019 นายณัฐพล  สุขเกษม

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
รหัสวิชา....................................ชื่อวิชา...............................................................หนวยกิต.................ปการศึกษา.........................

แผนกวิชา..........ชางยนต.......ชย.1/1.....................................................................กลุมเรียน..............632010101................................

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา   นายไพฑูรย   เหลืองเรณูวลัย



ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

1 63201010002 นายภัทรพงษ  หนูนะ

2 63201010004 นายซีรอต  ลาสะมอ

3 63201010006 นายธนาทร  ดวงอินทร

4 63201010008 นายปรีชา  แซชื้อ

5 63201010010 นายสุวิทย  ทับทิมทอง

6 63201010012 นายทวีศักดิ์  จันทรอินทร

7 63201010014 นายบุลากร  มากชวย

8 63201010016 นายกองภพ  ดอนแผว

9 63201010018 นายณัฐธนภัทร  แสงอุไร

10 63201010020 นายธีรธาดา  แสงธรรมโชติ

แผนกวิชา..........ชางยนต.......ชย.1/1.....................................................................กลุมเรียน..............632010101................................

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา   นายไพฑูรย   เหลืองเรณูวลัย

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
รหัสวิชา....................................ชื่อวิชา...............................................................หนวยกิต.................ปการศึกษา.........................



ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

1 63201010021 นายจารุพงศ    ลุนปุย

2 63201010023 นายเมือง    มีอนันต

3 63201010025 นายกฤษดากร    นาคใยธรรม

4 63201010027 นายตะวัน    สรอยเงิน

5 63201010029 นายธราดล    ศรีพุม

6 63201010031 นายธัญวรรธน    รุงไพรวัน

7 63201010033 นายบริวัตร    ทองแกว

8 63201010035 นายพงศกร    นอมสูงเนิน

9 63201010037 นายรุงโรจน    ไชยยศยิ่ง

10 63201010039 นายอนุชา    ศิลาทอง

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
รหัสวิชา....................................ชื่อวิชา...............................................................หนวยกิต.................ปการศึกษา.........................

แผนกวิชา..........ชางยนต.......ชย.1/2.....................................................................กลุมเรียน..............632010102................................

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา   นายมนัส   เจริญสุข



ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

1 63201010022 นายนาวิน    ลี้เจริญ

2 63201010024 นายเสนโทน    -

3 63201010026 นายจิระพงศ    นรสาร

4 63201010028 นายธนวัฒน    วงษวาร

5 63201010030 นายธวัชชัย    วิลุนทร

6 63201010032 นายนวพล    พวกอิ่ม

7 63201010034 นายปติพงษ    ฤทธิ์ศักดิ์

8 63201010036 นายพิสิษฐ    แสงแท

9 63201010038 นายหมองโก    -

10 63201010040 นายเตชทัต    จันทรโต

แผนกวิชา..........ชางยนต.......ชย.1/2.....................................................................กลุมเรียน..............632010102................................

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา   นายมนัส   เจริญสุข

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
รหัสวิชา....................................ชื่อวิชา...............................................................หนวยกิต.................ปการศึกษา.........................



ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

1 63201010041 นายอภิรักษ    นอยบัวงาม

2 63201010043 นายชาญชัย    โสภาคํา

3 63201010045 นายณัฐวุฒิ    บวรธนวงศ

4 63201010047 นายธนโชติ    ปานแสงทอง

5 63201010049 นายพีรพัฒน    ไรปน

6 63201010051 นายภูธเนศ    จันทรเกษ

7 63201010053 นายวรากร    เรืองประเสริฐ

8 63201010055 นายฉัตรชัย    ศรีจาด

9 63201010057 นายปฏิภาณ    เสือเขียว

10 63201010159 นายวัชรพล    ชางแยม

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
รหัสวิชา....................................ชื่อวิชา...............................................................หนวยกิต.................ปการศึกษา.........................

แผนกวิชา..........ชางยนต.......ชย.1/3.....................................................................กลุมเรียน..............632010103................................

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา   นายเกษมพิสิษฐ  สุธีธรรมากุล



ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

1 63201010042 นายกฤษกร    อุตถา

2 63201010044 นายณัฐพล    สุขประเสริฐ

3 63201010046 นายธนกฤต    รัตโน

4 63201010048 นายนนทกรานต    ปญญาฤทธิ์

5 63201010050 นายภาสกร    เพิ่มพูล

6 63201010052 นายรวิพล    ถาวรคง

7 63201010054 นายอภิชัย    วิจิตร

8 63201010056 นายนันทพงษ    แซเตียว

9 63201010058 นายภาณุ    ฉุยฉาย

10 63201010158 นายภูริทท    สืบสุววรรณ

11 63201010160 นายณัฐวุฒิ    ทับจีน

แผนกวิชา..........ชางยนต.......ชย.1/3.....................................................................กลุมเรียน..............632010103................................

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา   นายเกษมพิสิษฐ  สุธีธรรมากุล

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
รหัสวิชา....................................ชื่อวิชา...............................................................หนวยกิต.................ปการศึกษา.........................



ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

1 63201010059 นายกวินทร    อภัยนอก

2 63201010061 นายธนธรณ    แซกวย

3 63201010063 นายนัฐพงศ    น้ําใส

4 63201010065 นายปรัชญา    ไขรัศมี

5 63201010067 นายพงศพิทักษ    แสงฟา

6 63201010069 นายพีระภัทร    พวงบุญนาค

7 63201010071 นายมงคลเดช    คัพภะเจริญ

8 63201010073 นายวรรธนะ    คํามะนาค

9 63201010075 นายสราวุฒิ    เนื่องอุดม

10 63201010077 นายอนันตชัย    แซอึ๊ง

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
รหัสวิชา....................................ชื่อวิชา...............................................................หนวยกิต.................ปการศึกษา.........................

แผนกวิชา..........ชางยนต.......ชย.1/4.....................................................................กลุมเรียน..............632010104................................

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา   นายเกษมพิสิษฐ  สุธีธรรมากุล



ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

1 63201010060 นายกุมภา    เปาแกว

2 63201010064 นายนัทนพ    โชคชัยชํานาญกิจ

3 63201010066 นายปารเมศ    สวางจรัสกุล

4 63201010068 นายพชรพล    ศรีมะนาว

5 63201010070 นายภัทรพล    จํารัส

6 63201010072 นายรพีภัทร    วันทอง

7 63201010074 นายสรศักดิ์    ศรีตระกูล

8 63201010076 นายสุรศักดิ์    อุนเรือน

9 63201010078 นายอุกฤษฎ    จันดี

10 63201010162 นายปวิช    อภิชาธรณ

แผนกวิชา..........ชางยนต.......ชย.1/4.....................................................................กลุมเรียน..............632010104................................

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา   นายเกษมพิสิษฐ  สุธีธรรมากุล

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
รหัสวิชา....................................ชื่อวิชา...............................................................หนวยกิต.................ปการศึกษา.........................



ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

1 63201010079 นายญาณภัทร    บุญเจือ

2 63201010081 นายณัทกร    สีนวล

3 63201010083 นายธนญชัย    โรจนภัทรากุล

4 63201010085 นายธนะ    หนูโฉม

5 63201010087 นายนวพล    สีดาโคตร

6 63201010089 นายพิษณุเทพ    บุรพา

7 63201010091 นายวรวุฒิ    สิงหแสงออน

8 63201010093 นายสรวิศ    ยังสุข

9 63201010095 นายอภิเชษฐ    ชาลีผล

10 63201010097 นายอัยยภัทร    ธีรโชติศุภชีพ

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
รหัสวิชา....................................ชื่อวิชา...............................................................หนวยกิต.................ปการศึกษา.........................

แผนกวิชา..........ชางยนต.......ชย.1/5.....................................................................กลุมเรียน..............632010105................................

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา   นายลักษณนารา  ดุษดี



ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

1 63201010080 นายณัฐศักดิ์    ทูลมณี

2 63201010082 นายธนกร    เสริมศรี

3 63201010084 นายธนพล    บุบผารักษ

4 63201010086 นายธนายุต    จุมพล

5 63201010088 นายเปรมศักดิ์    เนินนอก

6 63201010090 นายรัฐศาสตร    สุขสวาง

7 63201010092 นายศิวกร    คุชิตา

8 63201010094 นายอนุวัฒน    นอยเหลี่ยม

9 63201010096 นายอลงกรณ    เมฆพัด

10 63201010098 นายเอกภพ    นันทานนท

แผนกวิชา..........ชางยนต.......ชย.1/5.....................................................................กลุมเรียน..............632010105................................

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา   นายลักษณนารา  ดุษดี

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
รหัสวิชา....................................ชื่อวิชา...............................................................หนวยกิต.................ปการศึกษา.........................



ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

1 63201010099 นายจีรพัฒน    แซลี้

2 63201010101 นายณัฐพล    หลาบมาลา

3 63201010103 นายเดชา    บุญรอด

4 63201010105 นายเทพพิทักษ    แซลอ

5 63201010107 นายพงศภัค    จันทรสวาง

6 63201010109 น.ส.มาลิสา    พะนิรัมย

7 63201010111 นายวรพล    แจมแจง

8 63201010113 นายวีรภัทร    สุทินเผือก

9 63201010115 นายหนอ    ขยัน

10 63201010117 นายอภิสิทธิ์    พลอยเกตุ

11 63201010163 นายวิทวัส    พระสวาง

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
รหัสวิชา....................................ชื่อวิชา...............................................................หนวยกิต.................ปการศึกษา.........................

แผนกวิชา..........ชางยนต.......ชย.1/6.....................................................................กลุมเรียน..............632010106................................

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา   นายบุญชัย  ศฤงคารศิริ



ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

1 63201010100 นายณัฐชัย    เสาทอง

2 63201010102 นายณัฐวุธ    เพ็งมอ

3 63201010104 นายทองพิทักษ    อินทนา

4 63201010106 นายธีรภัทร    ธรรมพร

5 63201010108 นายพรหมินทร    วรรณสิริวิไล

6 63201010110 นายรุงติวานนท    บุญธรรม

7 63201010112 นายวิทวัส    ปนคง

8 63201010114 นายสมชาย    สืบสวน

9 63201010116 นายอนุสรณ    ดีประเสริฐ

10 63201010118 นายอิทธิพล    สมจิตร

แผนกวิชา..........ชางยนต.......ชย.1/6.....................................................................กลุมเรียน..............632010106................................

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา   นายบุญชัย  ศฤงคารศิริ

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
รหัสวิชา....................................ชื่อวิชา...............................................................หนวยกิต.................ปการศึกษา.........................



ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

1 63201010119 นายกันตธร    ทนง

2 63201010121 น.ส.ชุตาภรณ    เฉยไธสง

3 63201010123 นายณัฐวุฒิ    เอรวงษ

4 63201010125 นายทวีวัฒน    โกนสันเทียะ

5 63201010127 นายเทวา    กลิ่นกลา

6 63201010129 นายนิพพิชฌน    สายบุตร

7 63201010131 นายพีรวัส    จํานงคผล

8 63201010133 นายภาณุวัฒน    สุทนต

9 63201010135 นายฤทธิชาติ    กานบัว

10 63201010137 นายศิรสิทธิ์    ยาเลิศ

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
รหัสวิชา....................................ชื่อวิชา...............................................................หนวยกิต.................ปการศึกษา.........................

แผนกวิชา..........ชางยนต..(ทวิภาคี).....ชย.1/7.....................................................กลุมเรียน..............632010107..................................

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา   นายนที  คิมหันตา



ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

1 63201010120 นายจีรศักดิ์    มณีศรี

2 63201010122 นายชูเกียรติ    ประกอบนันท

3 63201010124 นายทรงวุฒิ    บุตรดา

4 63201010126 นายทักษิณ    สีสัน

5 63201010128 นายธนันทนิธิ    นรกรวรานันทน

6 63201010130 นายบุญฤทธิ์    จันทรกระจาง

7 63201010132 นายเพชรรัตน    เสนากุล

8 63201010134 นายภูมิพัฒน    ดอนชมไพร

9 63201010136 นายวงศธร    ภูลัดดา

10 63201010138 นายเอกราช    มุมเจริญ

แผนกวิชา..........ชางยนต..(ทวิภาคี).....ชย.1/7.....................................................กลุมเรียน..............632010107..................................

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา   นายนที  คิมหันตา

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
รหัสวิชา....................................ชื่อวิชา...............................................................หนวยกิต.................ปการศึกษา.........................



ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

1 63201010139 นายกฤต    แซเตียว

2 63201010141 นายคมสันต    เนตรวงษ

3 63201010143 นายณัฐกิตติ์    จันทอง

4 63201010145 นายธนบดี    จะลา

5 63201010147 นายธนาดุล    จันทรโท

6 63201010149 นายปฏิพัทธ    จันทวฤทธิ์

7 63201010151 นายเมธัส    หลาบุตร

8 63201010153 นายศุภกร    รุณนะ

9 63201010155 นายเศกสิทธิ์    ปรือปรัก

10 63201010157 นายอภิชน    แสงโพธิ์

11 63201010161 นายพิพัฒน    นามบุญเรือง

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
รหัสวิชา....................................ชื่อวิชา...............................................................หนวยกิต.................ปการศึกษา.........................

แผนกวิชา..........ชางยนต..(ทวิภาคี).....ชย.1/8.....................................................กลุมเรียน..............632010108..................................

ชื่ออาจารยที่ปรึกษา   นายอุกฤษฏ  วีรวานิช



ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

1 63201010140 นายกฤษฎา    ปานอินทร

2 63201010142 น.ส.ชวิศา    นอมศิริ

3 63201010144 นายณัฐภัทร    อังคะนาวิน

4 63201010146 นายธนวัฒน    หอมจําปา

5 63201010148 นายนันธวัฒน    บุญเลิศ

6 63201010150 นายภัทรภณ    หลาบุตร

7 63201010152 นายวัฒนา    ชูสวาง

8 63201010154 นายศุภชัย    ศรีบุญเรือง

9 63201010156 นายหาญชนะ    นิลศิริ
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